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Föreställ dig en bil som suddar ut gränsen mellan skönhet och funktio-

nalitet. Där stil och rymd är i perfekt harmoni. Där det finns utrymme 

för allt utom kompromisser. Vi föreställde oss en sådan bil. Nu är den 

här och den heter Skoda Superb. Design med ett nytt emotionellt form-

språk, gör nya Superb till en bil som skapar ett starkt habegär. Den här 

bilen representerar 120 år av framåttänkande, ett åtagande att göra 

bilar som är en lika stor fröjd att köra nu som de var när vi började. Vi har 

blickat tillbaka på vår händelserika historia och använt det som inspira-

tion för att ta ett rejält steg framåt. Det är helt enkelt smart. 

Det är ŠKODA.

EN BIL SOM VERKLIGEN FÖRTJÄNAR  
SITT NAMN.





7



EXTERIÖR
DESIGN
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Kombinationen av konvexa och konkava ytor på bakpartiet gör att det reflekterade ljuset 
växlar på ett effektfullt sätt. Och på tal om ljus: LED-tekniken och de kristalliknande detaljerna 
i de karakteristiskt C-formade baklyktorna förstärker den eleganta utstrålningen ytterligare.

EXTERIÖR 
DESIGN
Superb har en design som inte bara fångar ögat utan också gör att 

man vill titta lite närmare. De karakteristiska konturerna och de 

markerade dynamiska linjerna får elegansen att framträda in i mins-

ta detalj. Resultatet är en strålande uppvisning av precision och 

bakomliggande funktionalitet.

De perfekt avvägda proportionerna, de stora 
glasytorna, strålkastarna som sveper ut på 
sidorna – tillsammans ger de bilens profil en 
enastående emotionell dragningskraft.
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Motorhuvens linjer kompletteras av strålkastarnas starkt profile-
rade konturer och av de tuffa dimljusen vars design är en hyllning 
till tjeckisk glaskonst.



SUPERB COMBI
Dynamisk precision



Baklysen med LED teknik och designdetaljer som inspirerats från Böhmisk kristallkonst 
ger en extra exklusiv touch.  

Det rymliga bagageutrymmet på hela 660 l är även försett med variabelt lastgolv som 
enkelt kan justeras i två nivåer. Portabel LED lampa som laddas när motorn är igång, last-
krokar för kassar och fjärröppning av det bakre ryggstöden erbjuder högsta funktionalitet 
och komfort.

Den perfekt avvägda 
designen, de stora 
glasytorna, de längds-
gående linjerna som 
sveper ut på sidorna 
– tillsammans ger de 
bilens profil en ena-
stående emotionell 
dragningskraft
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Sidobackspeglar med integrerade blinkers - de elegant skarpa konturerna ger bilen 
en sportig look samtidigt som de stora spegelglasen ger föraren god sikt bakåt.

Till det attraktiva helhetsintrycket bidrar de skyddande och eleganta  instegs listerna
 med sin ”Superb”-logo – ytterligare ett exempel  på den genomgående kombinationen  
av form och funktion.



Det elektroniskt styrda glastaket öppnar upp nya perspektiv  
och ger en fantastisk känsla av rymd i kupén.
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Till denna den tredje generationen av Superb finns tre sorters 
strålkastare som alla skiljer sig åt, både vad gäller design och 
funktion. De vassaste alternativen är en hyllning till böhmisk 
glasslipningskonst.

Bi-xenon-strålkastarna huserar enastående elegant 
design i form av kristall. De mest avancerade strål-
kastarna (med Smart Light Assistant) är dessutom 
försedda med belysta ”ögonfransar”.

Eleganta detaljer i kristall hittar vi också i baklyktorna, backljuset 
och dimljusets LED-lampor sitter som dolda juveler i baklyktorna 
och gör Superbs specifika ljussignatur ännu lättare att känna igen.

LJUSDESIGN
Ljus ska inte bara lysa upp utan också inspirera.
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 INTERIÖR
DESIGN



Gör kupén ännu mysigare och bekvämare med den mjuka, harmoniska ambient-

belysningen med 10 färger som inte bara hjälper till med orienteringen i bilen när 

mörkret fallit utan också skapar perfekt stämning på resan. I infotainmentsyste-

met kan belysningens styrka justeras alt. stängas av.

AMBIENT 
BELYSNING



Upplev komfort på absolut högsta nivå tack 
vare Superbs ojämförligt generösa utrym-
men. Luta dig skönt tillbaka, ställ in kupé-
belysningen och njut av den diskret upp-
lysta interiörmiljön under resan.





SIMPLY
CLEVER 
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När luftkonditioneringen är på kan man få kyla även 
i handskfacket – perfekt när man t.ex. vill ha något 
svalkande att dricka nära till hands.

FÖRVARINGSUTRYMMEN
Allt på sin plats, även i bilen. Nya Superb erbjuder dig massor av praktiska förvaringsfack, 

-fickor och hållare som gör att du kan hålla ordning och reda i kupén och se till så att inget 

förkommer, går sönder eller spills ut.

Den rymliga jumbo-boxen sitter placerad i mittarmstödet fram. Här kan du praktiskt förvara dina elektronikprylar  
på ett säkert sätt men också kyla t.ex. färdkosten. Mittkonsolen rymmer också dubbla dryckeshållare. 
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I det rymliga förvaringsutrymmet i framdörrarna  
hittar du en hållare för 1,5-litersflaskor. 

Dryckeshållaren i armstödet kommer garan-
terat att uppskattas av de som sitter bak.

För att alltid vara nära till hands, kan varnings-
västarna förvaras i framdörrarnas förvaringsfack.

Under passagerarstolen finns ett smart och lättåtkom-
ligt förvaringsfack (ej på bilar med el-passagerarstol).

I förvaringsfickorna på de främre ryggstödens 
innersidor kan du stoppa mindre saker, som t.ex. 
mobiltelefonen, nycklar, en karta eller liknande.



Solglasögonfacket ovanför backspegeln är lätt att nå,  
både för föraren och framsätespassageraren. 

Smarta fack i framdörrarna döljer ett Superb-paraply på var sida – du slipper att gå ur bilen i 
regnet för att leta fram det. För att kupén ska kunna hållas torr, är facken konstruerade så att 
de leder ut vattnet från ett blött paraply ur bilen.
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Vila fötterna. Detta vinklade fotstöd, som 
fäster i golvmattorna av textil, gör det ännu 
bekvämare på långfärd.

Vår urtagbara ”Unibag”,som är avsedd för transport av skidor eller en snowboard,  
kan bekvämt stuvas undan i öppningen mellan bagageutrymmet och kupén.



På vänster sida i bagageutrymmet sitter en prak-
tisk, löstagbar LED-ficklampa. Den laddas auto-
matiskt så fort motorn är igång. Simply clever!  

Den elmanövrerade bagageluckan kan öppnas och stängas utan att du behö-
ver röra den – något som kommer väl till pass speciellt i dåligt väder.  Du kan 
också att ställa in hur mycket luckan ska öppna maximalt (för att t.ex. inte slå i 
taket i garaget).

Hur öppnar man bagageluckan när man har händerna fulla? 
Vicka lite med foten under bagageutrymmet så öppnas luckan 
automatiskt. Rena trolleriet! Den virtuella kontakten gör det 
möjligt att öppna luckan utan att vidröra den och kan fås till bilar 
med elektronisk bagagelucka och det nyckellösa låssystemet 
KESSY (Keyless Entry, Start and exit System).

Infällbara krokar, placerade på sid-
orna, gör det betydligt behändigare 
och säkrare att transportera t.ex. 
matkassar i bagageutrymmet. 

BAGAGEUTRYMME
Med sin lastvolym på 625 liter, som kan utökas till 1.760 liter med baksätet nedfällt, 

är nya Superb bäst i klassen. Men ett maximalt utrymme räcker inte, det måste vara 

praktiskt också. Därför har vi begåvat nya Superb med ”Simply Clever”-lösningar som 

gör det ännu enklare att hantera bagaget.
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Med hjälp av dessa båda kardborrebandsförsedda plastvinklar 
kan du se till att saker och ting inte far runt i bagageutrymmet 
när du kör. Plastvinklarna kan smidigt förvaras bakom hjulhusen 
när du inte behöver dem.

Nätsatsen gör bagageutrymmet ännu flexiblare och ser till att hålla 
bagaget ordentligt på plats under resan. Nätsatsen innehåller 
2 vertikala och 1 horisontellt nät. Under insynsskyddet kan du ha 
ytterligare ett nät.

Dragkrokens kula kan fällas in – du gör 
det enkelt med hjälp av ett handtag 
placerat i bagageutrymmet. Tack vare 
denna smarta innovation behöver du 
inte montera av dragkroken när du 
använt den, och inte heller stör den 
bilens eleganta design.



Bagageutrymme som är "Best In Class". Bagagevolymen är hela 660 liter, med fällda ryggstöd ökas volymen till hela 1950 liter. 

Det variabla lastgolvet erbjuder i det övre läget ett lastutrymme 
under golvet för t.ex. insysnsskydd och takräcke. Behövs den 
maximala lastvolymen sänks golvet ner med ett enkelt handgrepp.
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Vid elektriskt öppning-stängning av bakluckan öppnas insynsskyddet automatiskt till halvöppet läge när bakluckan öppnas vilket förenklar ilastning.





TEKNO
LOGI

33



ŠKODA CONNECT:
TA MED DIG ONLINE-VÄRLDEN
Att vara helt och ständigt online betyder inte bara att ha tillgång till underhållning och information, utan även möjlighet till assistans när 

man är i rörelse. ŠKODA CONNECT är din port till en värld av obegränsade kommunikationsmöjligheter. Det unika ŠKODA CONNECT-gränss-

nittet innefattar två tjänstekategorier. Medan Infotainment Online levererar navigation och information i realtid fokuserar Care Connect på 

hjälp och säkerhet, och ger möjlighet till fjärråtkomst via Skoda Connect appen i din smartphone erbjuds fjärrstyrning av värmaren, online 

alarm, fordonsstatus, bilens position, tuta och blinka etc. Det erbjuder även assistanstjänster för alla tillfällen de behövs.

”Phone Box”, som sitter placerad framför växelspaken, ger 
din mobiltelefon en starkare signal från den yttre antennen.  
Här vilar din mobiltelefon också tryggt under färd.

Med SmartGate-systemet kan du ansluta din smartphone till bilen via wifi för att 
plocka fram intressanta data om körningen, t.ex. om bränsleekonomi, kördynamik 
och serviceinformation.
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Radiosystemet Bolero erbjuder dig en 8,0"-färg-
skärm, mottagning på AM- och FM-banden, 
en USB/AUX-IN-ingång, Apple-anslutning, ett 
SD-kortsuttag och Bluetooth. Bolero levereras 
som standard med SmartLink. 4 högtalare fram 
och 4 bak garanterar perfekt ljudkvalitet.

Med appen ”Media Command” kan du styra infotainmentutrustningen 
i bilen från din smartphone eller surfplatta via wifi. Appen kan endast 
kombineras med navigationssystemet Columbus.

* Användarvillkor och information om kompatibilitet för SmartGate och SmartLink hittar du på vår webbplats.

Med Canton Sound System, som har 12 högtalare 
(däribland en centerhögtalare och en subwoofer 
i bagageutrymmet), kan alla i bilen njuta av ett 

perfekt ljud, musik som tal.

SmartLink erbjuder spegling av din smart-
phones (Android eller Apple) skärm i bilens 
infotainmentskärm. Detta ger dig tillgång 
till expempelvis navigering, spotify, SMS etc. 
Säkerhetsgodkända appar visas även under 
färd.  

Med sin 9,2" stora pekskärm är navigationssyste-
met Columbus extra smidigt att hantera. Det har 
dubbla SD-kortsläsare och levereras med förin-
stallerade kartor. Columbus är även försedd med 
DVD, 64 GB hårddisk för kartdata och musiklag-
ring, integrerad WiFi.

Multimediahållaren låter dig på ett säkert sätt fästa en mobil enhet på 
armstödet bak alternativt på baksidan av de främre nackskydden. Den 
integrerade telefonmodulen ger snabb anslutning till internet, och 
erbjuds i kombination med navigationssystemet Columbus. Bilen kan 
också utrustas med ett 230-voltsuttag och ett andra USB-uttag för 
baksätespassagerarna.



KOMFORT
Laddad med genomtänkta lösningar kommer nya Superb att skämma bort 

dig med massor av komfort, hålla dig avslappnad även på långfärd och 

svara för god underhållning under resan.

Den läderklädda multifunktionsratten pryds av kromdetaljer och ger dig ett fast grepp om körglädjen.  
Den mest avancerade versionen är en 3-ekrad sportratt klädd i perforerat läder, är eluppvärmd och försedd 
med reglage för radio, telefon och DSG-växellådan.

Bilar utrustade med KESSY (Keyless Entry, 
Start and exit System) har en start/stopp-
knapp med vilken du kan starta och stänga 
av motorn utan nyckel.

Klimatanläggningen Climatronic med 3 zon  er 
gör det möjligt att ställa in separata tempe-
raturer för föraren, fram sätes passageraren 
resp. de i baksätet. Den innehåller också en 
fuktsensor som minskar risken för imbild-
ning på vindrutan.
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Det elektriskt reglerade förarsätet har ett inbyggt minne 
där 3 olika inställningar för sätet och ytterbackspeglarna 
kan lagras.

Instegsbelysningen, som lyser upp omedelbart utanför dörrarna, sitter placerad  
i sidobackspeglarna och på fram- och bakdörrarnas undersida, kan t.ex. hjälpa dig 
undvika att sätta fötterna i en vattenpöl när du ska stiga ur bilen.

Ytterbackspeglarna fälls in automatiskt 
när du låser bilen. Det här systemet kom-
mer speciellt bra till pass när du parkerar 
på trånga gator i stan. Speglarna bländar 
dessutom av automatiskt och har min-
nesfunktion.



SÄKERHET



39



Nya Superb ger dig tillgång till en lång rad förarassistans-

system som erbjuder dig oöverträffad bekvämlighet och 

säkerhet i oförutsedda situationer.

Lane assistant är ett förarstödsystem som 
med hjälp av en kamera i innerbackspe-
geln läser av körfälten och korrigerar styr-
ningen för att hjälpa föraren att hålla bilen 
i rätt körfält.

Slipp stressen och parkera smidigare – back-
kameran, som sitter placerad i handtaget till 
bakluckan, gör det möjligt. Den här kameran 
övervakar området bakom bilen och lägger in 
körlinjer i bilden baserade på bilens bredd.

Nu kan du använda helljuset utan att blända mötande trafik. Smart Light 
Assistant kan inte bara blända upp och ner utan också skärma av helljuset 
så att det inte bländar dina medtrafikanter. För detta använder den sig av 
multifunktionskameran i innerbackspegeln.

Driver Alert (trötthetsvarning) 
utvärderar data från servostyr-
ningens sensorer för att upp-
täcka förartrötthet. I sådana fall 
varnas föraren och rekomen-
derar föraren att ta en paus

Låt Parking Assistant eli-
minera problemen med 
att parkera på trånga 
ställen. Denna parke-
ringshjälp väljer själv 
en lämplig lucka i en 
rad med bilar som står 
parkerade längs med 
eller i rät vinkel mot 
vägen. Vid fickparke-
ring behöver parke-
ringsluckan endast 
vara 60 cm längre 
än själva bilen.

ASSISTANT SYSTEM
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Travel Assist använder den multifunktionella kameran för att läsa av trafikskyltar och visa 
dessa i infotainmentsystemet Amundsen eller Columbus samt färddatorns Maxi DOT informa-
tionsdisplay.

Adaptive Cruise Control (adaptiv farthållare), erbjuder förutom sina grundläggande farthållar-
funktion också upprätthåller ett säkert avstånd till fordon framför dig. Den använder en rada-
renhet i grillen. Samma som Front Assist, som syftar till att övervaka avståndet till framförva-
rande fordon, inklusive automatiskbromsning. Vid en hotande kollision, aktiveras Protect Assist 
som mildrar eventuella konsekvenser genom att spänna åt bältessträckarna, stänga rutor och 
sollucka. Emergency assistanst fungerar när den adaptiva farthållaren och Lane Assist är aktiva 
genom att automatiskt bromsa ner bilen i fall föraren har förlorat medvetandet eller somnat.

Trafik Jam Assist (kö-assistans) är en komfortfunktion för att underlätta körning av DSG-
utrustad bil i trafikstockningar. Genom att styra motorn, bromsar och styrning anpassas has-
tigheten till omgivande fordon (funktionen är aktiv i hastigheter från 0–60 km/t).

Blind Spot assist använder sig av radarsensorer i den bakre stötfångaren för 
att övervaka döda vinkeln bakom och bredvid bilen. Baserat på avstånd och 
hastighet på omgivande fordon varnar systemet föraren genom en var-
ningssymbol i ytterbackspegeln.

Traffic Alert använder samma radarsensorer i den bakre stöt-
fångaren som varnar föraren om fordon närmar sig för att säkert 
kunna backa ut från en parkeringsplats vid dålig sikt. Systemet 
bromsar  automatiskt om den upptäcker en överhängande fara.



KROCKKUDDAR
Även om vi aldrig skulle rekommendera någon att lämna något åt slumpen, är nya 

Superb en bil du verkligen kan lita på. I potentiellt farliga situationer, där föraren 

själv inte kan påverka utgången aktivt, tar bilens passiva säkerhetssystem över – 

t.ex. krockkuddarna. Superb är utrustad med hela 9 stycken.

Förarkrockkudden sitter gömd i ratten, och krockkudden på passagerarsidan 
fram döljs i instrumentpanelen. Krockkudden på passagerarplats kan kopplas  
ur om man vill placera en bilbarnstol i framsätet.

Knäkrockkudden, som sitter placerad under  
rattstången, skyddar förarens knän och smalben.
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Krockkuddar avsedda för huvudena skapar en skyddsmur 
när de löser ut för att skydda de åkande, både i fram- och 
baksätet, mot huvudskador.

Sidokrockkuddar fram och bak skyddar föraren 
och passagerarna från skador på bål och bäck-
en i händelse av en kollision i sidan.



PRESTANDA



PRESTANDA
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Vassast i motorutbudet är en 2,0-liters bensinmotor som levererar imponerande 272 hk (200 kW) med 
4-hjulsdrift. Här hittar vi också en bensinmotor på 150 hk (110 kW) försedd med ACT (Active Cylinder 
Management Technology) som automatiskt stänger av 2 av cylindrarna när de inte behövs och på så 
sätt sänker bränsleförbrukningen rejält. Den kraftfullaste dieselmotorn utvecklar 190 hk (140 kW). 

MOTORER OCH 
VÄXELLÅDOR
Om du lockades av Superbs utvändiga design kommer en titt under huven att få ditt 

hjärta att klappa ännu fortare. Den nya generationen motorer erbjuder enaståen-

de körkomfort utan att därför kompromissa varken med prestanda eller miljöfokus. 

Bland vårt breda utbud av motorer hittar du en som passar just dig perfekt.

Beroende på vilken motoralternativ som valts är 
Superb utrustad med 7-växlad DSG (Direct Shift 
Gearbox) alternativt 6-växlad manuell växellåda.
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Njut av bilens imponerande prestanda med maximal komfort och säkerhet. Dynamic Chassis Control (DCC) 
utvärderar hela tiden den aktuella körsituationen och anpassar dämpar- och styrningskarakteristiken 
efter denna.  Via infotainmentmenyn kan föraren välja mellan 4 olika lägen – ”Normal”, ”Comfort”, ”Eco” 
eller ”Sport” (tillval) – helt efter de egna önskemålen.
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LAURIN &
KLEMENT
LAURIN &
KLEMENT
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Den läderklädda, 3-ekrade multifunktionsratten pryds av kromdekor och låter dig enkelt 
styra radion och mobiltelefonen. Växelspaksknoppen är dekorerad med en ”Laurin & 
Klement”-logo. Till standardutrustningen hör också radion Bolero med SmartLink, Canton 
Sound System, DCC (dynamic chassi control) och mycket mer.

LAURIN & 
KLEMENT
Modellversionen Laurin & Klement är en perfekt mix av högsta klass och avancerad tek-

nik – en symbol för elegans, originalitet, säkerhet och maximal komfort. Ett av många 

exempel på detta är det adaptiva chassit som justerar dämpningen efter underlagets 

beskaffenhet och körstilen – för optimal åkkomfort.

Den exklusiva interiören stoltserar med elegant läder i ”Native Brown” eller ”Stone Beige” 
(perforerat läder med ventilation finns som tillval) och pianolacksvarta dekordetaljer. 
Bägge framsätena är elektriskt inställbara. Förarsätet har dessutom en minnesfunktion.
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”Laurin & Klement”-logon på de främre stänkskydden är en hyllning 
till de personer som för 120 år sedan grundade företaget i tjeckiska 
Mladá Boleslav.

Det finns instegslister vid alla fyra dörrarna. Fram pryds listerna av 
en ”Laurin & Klement”-logo.  

De antracitfärgade 19"-lättmetallfälgarna 
”Phoenix” kan förstärka modellversionen 
Laurin & Klements attraktionskraft ännu mer.

Den inpräglade Laurin & Klement-logon i de läderklädda rygg-
stöden är ytterligare ett kvitto på bilens exklusivitet.





SPORTLINE
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ŠKODA SUPERB SPORTLINE är utrustad med ett sportchassi och har, förutom andra saker 

blanksvart design på, fönsterramar, ytterbackspeglar, sidolist, diffusor, spoiler på bakluckan 

(halvkombi) och takräcken (combi). Sportstilen framhävs ytterligare av det exklusiva  

lättmetallhjulen och avgasrördekor.

DESIGN MED 
ATTITYD

SportLine-versionen kan utrustas med tre olika infotainmentsystemvilket 
ger mer information och underhållning. Det visar bland annat  tempera-
turen på olja eller kylvätska och erbjuder också en LapTimerfunktion, 
vilket ytterligare bidrar till känslan av en sportig körupplevelse.

Den tre-ekrade ratten i sportdesign är försedd med växlingspaddlar för DSG-växellådan och har 
silverstygn och krom element som låter dig styra radio och telefon. Den kan också utrustas med 
uppvärmningsfunktion, styrd via infotainment systemet.



SportLine logon presenteras på framskärmarna.

Även praktisk utrustning som till exempel 
instegslister kommer i sportdesign vilket 
ytterligare förstärker bilens sportambitioner.

Interiören är dekorerad med kolfiberdekor som bärSportLine logo. 
Sportstolarna fram och baksätet är försett med klädseln Black 
Alcantara®/läderklädsel med silverstygn ger maximal komfort även 
under mer dynamisk körning. Det elektriskt justerbara förarsätet 
med inbyggt minne är standard. Fotpedaler med aluoptik och svart 
innertak förstärker den sportiga karaktären .

19" VEGA 
anthracite/silver 
lättmetallhjul är 
standard.

19" SUPERNOVA 
lättmetallhjul är  
tillval.
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INDIVIDUA 
LISERING
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INDIVIDUA 
LISERING



AMBITION MODELLVERSION

Interiör i Ambition Black, dekor i ljus borstad aluminium, tygklädsel.
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Interiör i Ambition Black, dekor i ljus borstad aluminium, 
 tygklädsel.

Interiör i Ambition Grey interiör, dekor i ljus borstad aluminium, 
tygklädsel.

Till standardutrustningen för modellversion Ambition hör kromade sidorutslister, snygga instegslister, golvbelysning fram och 
belysta dörrhandtag invändigt, klimatanläggningen Climatronic med 2-zoner, Infotainment Bolero med 8 högtalare, bluetooth 
handsfree, regnsensor, Maxi DOT informationsdisplay i färg, radarbaserad adaptiv farthållare, parkeringssensorer bak m.m.



Till standardutrustningen för modellversion Style 
hör klimatanläggning med 3-zoner, parkeringssen-
sorer fram och bak, elektriskt inställbart förarsäte 
med minnesfunktion bi-xenon-strålkastare med 
AFS (Adaptive Frontlight System), Ambient LED 
innerbelysning, valbar i tre färger, Amber vit, blå 
och grön m.m.

Interiör i Style Beige, dekor i mörk borstad aluminium,  
tygklädsel.

Interiör i Style Beige, dekor i mörk borstad aluminium,  
Alcantara/läder-klädsel.

Interiör i Style Black, dekor i mörk borstad aluminium, läder-klädsel.

STYLE MODELLVERSION

Interiör i Style Black, dekor i Dark Brushed,  
klädsel i perforerat läder.

Interiör i Style Black, dekor i mörk borstad aluminium,  
Alcantara/läder-klädsel.
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Till standardutrustningen för modellversion 
Laurin & Klement hör SunSet-tonade rutor, 
elektriskt inställbara säten fram, Canton 
Sound  System med 12 högtalare, läderklädsel, 
DCC (dynamic chassi control), webasto parke-
ringsvärmare med fjärrkontroll m.m.

Interiör i L&K Native Brown, dekor i Piano svart,  
läderklädsel.

Interiör i L&K Native Brown, dekor i Piano svart, 
klädsel i perforerat läder.

Interiör i L&K Stone Beige, dekor i Piano svart, klädsel i perforerat läder.

LAURIN & KLEMENT MODELLVERSION

Interiör i L&K Stone Beige, dekor i Piano svart, klädsel 
i perforerat läder.

Interiör i L&K Stone Beige, dekor i Piano svart,  
läderklädsel.
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18" lättmetallfälgar ZENITH 

19" lättmetallfälgar ACAMAR 19" lättmetallfälgar TRINITY 19" lättmetallfälgar TRINITY, antracit 

18" lättmetallfälgar PEGASUS 18" lättmetallfälgar PEGASUS, antracit 

FÄLGAR



17" lättmetallfälgar TRITON 17" lättmetallfälgar STRATOS 17" lättmetallfälgar ZEUS 

18" lättmetallfälgar MODUS 
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19" lättmetallfälgar TRINITY, super polished 19" lättmetallfälgar TRINITY, blanksvart
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TILLBEHÖR
Nya Superb kommer inte bara att matcha din livsstil, den kommer att under-

lätta din vardag också. Med våra genomtänkta ŠKODA Original-tillbehör kan du 

anpassa bilen och få den precis som du själv vill ha den.

Här presenterar vi ett begränsat utbud av de tillbehör som finns för Superb. Mer finns att läsa om i Superb Tillbehörsbroschyr som finns på www.skoda.se. 
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Gummimattan över mittunneln bak skyddar  
klädseln från slitage  och nedsmutsning.   
SKODA Original Tillbehör  
(3V0 061 580) 

Multimediahållare.
Monteras på nackskyddet eller armstödet
ŠKODA Original Tillbehör
(3V0 061 129)

Adapter för nackskyddet.
ŠKODA Original Tillbehör 
(3V0 061 128)

Transparant film för skydd av  
bakre stötfångare.
ŠKODA Original Tillbehör
(3V5 061 197)

KOMFORT OCH NYTTA

En bil är som ett andra hem. Håll den ren och skydda den mot 
smuts och repor. Vi erbjuder tillbehör som gör din resa och din 
vardag lite enklare.

Kavajhängare.
ŠKODA Original Tillbehör
(3VO 061 127)



SIMPLY CLEVER LÖSNINGAR

Ofta är det de små detaljerna som avgör. Därför har vi en rad tillbehör som kan 
göra din resa behagligare för alla. Vi kallar dem för Simply Clever tillbehör. 

Kylväska.
Med fästen för säkerhetsbältet sitter kylväskan ordentligt 
fast. Rymmer 20 liter.
(000 065 400E)

Paraply.
Superb har smart förvaring av paraply i dörren. Skulle du ha oturen 
att tappa bort paraplyt så beställer du enkelt ett nytt. Färg svart.
ŠKODA Original Tillbehör
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Sportpedaler.
ŠKODA Original Tillbehör
För bilar med manuell växellåda (5E1 064 200)  
För bilar med automatisk växellåda  (5E1 064 205)

Ventilkåpor.
ŠKODA Original Tillbehör 
(000 071 215C)

DESIGN OCH SPORT

Ge din personlighet fullt utrymme. Snygga ventilkåpor gör din bil elegant in i minsta 
detalj. Sportpedaler i rostfritt stål ger en sportigare känsla. Och aluminiumfälgar 
i 17", 18" eller 19" som verkligen passar bilens dynamiska utseende. Du väljer.



Nätsats.
En sats om tre nät. Färg grå. 
Skoda Original Tillbehör
(3V5 065 110A)



Låsbar cykelhållare med aluminiumprofil.
(3TO 071 128B)

Lasthållare.
ŠKODA Original Tillbehör
(3V5 071 126)

Cykelhållare för dragkrok.
Plats för två cyklar. 
(000 071 105B)

Dubbelsidig lastrumsmatta i gummi/textil.
ŠKODA Original Tillbehör
(3V5 061 163)

LASTA OCH TRANSPORTERA

Nya Superb erbjuder ett väldigt generöst bagageutrymme. Vi har smarta mattor för att hålla utrymmet 
rent, och med Skodas takbågar kan du transportera nästan allting genom montering av olika hållare.



SÄKERHET

Barnsäkerhet är för oss en hjärtefråga. Därför är vi 
särskilt stolta över att SKODA Superb är i-Size 
godkänd och att de bilbarnstolar vi erbjuder i sam-
arbete med BeSafe är också i-Size godkända. Såväl 
bilen som bilbarnstolarna utsätts för extrema 
krocktester, både framifrån och från sidan, och 
stolarnas konstruktion testas grundligt för att 
främst göra det möjligt för barn som växer att 
kunna åka baklänges så länge som möjligt utan att 
det blir för trångt. Läs mer om det nya i-Size regle-
mentet, tester och skydd på www.besafe.se. 

BILBARNSTOLAR
Vi har bilbarnstolar för alla åldrar som är väl utarbe-
tade för att även de minsta ska åka så tryggt och 
bekvämt som möjligt. Naturligtvis har vi också 
andra lämpliga tillbehör såsom sätesskydd, gravid-

bälte och baby mirror. 



Sparkskydd med fickor.
Skyddar stolen framför och fickor erbjuder
smart förvaring av leksaker 
(T 106 050).

Sätesskydd för barnstol.
ŠKODA Original Tillbehör 
(000 017 819A)

BeSafe iZi Kid i-Size.
iZi Kid i-Size är en av ett fåtal i-Sizegodkända 
bilbarnstolar på marknaden där barnet 
kan sitta bakåtvänd tills de är 105 cm eller 
ca 4 år. Mycket bra sidokollisionsskydd 
(SIP) för både huvud och nacke för ökat 
skydd. Enkel montering och ljudindikator 
som varnar vid felaktig installation 
(T 157 025).

BeSafe iZi Go X1 +.
iZi Go är med sitt ergonomiskt 
utformade bärhandtag som gjord 
för att bäras med och passar perfekt 
med de flesta moderna barnvagnar. 
Stolen kan göras större i 3 olika 
steg och har integrerad solskärm 
(T 115 370).

BeSafe iZi Up X3 Fix.
iZi Up X3 Fix har SIR – Side Impact 
Rotation. Stolen rotera vid en eventuell 
kollision och stänger in barnets huvud i 
de skyddande huvudstödet. Huvudstödet 
och internbältet kan justeras samtidigt 
som barnet sitter i stolen. ISOfix är en 
mekanisk montering som både är enkel och 
säker. och indikerar när den sitter korrekt. 
Kulör: Ruby Red. För bilar med isofixfäste 
(T 115 170).

BeSafe Sparkskydd.
Gjord för att skydda 
bilsätet. Kan användas 
för bilbarnstolar både 
med och utan ISOfix 
(T 115 106).



FÄLGAR
Lättmetallfälgarna från SKODA Original Tillbehör står för kom-

binationen av kvalitet, funktionalitet och estetik. De genomgår 

samma tester som de som tillverkas på produktionslinan, vilket 

säkerställer deras höga kvalitet och säkerhet. 

Supernova lättmetallfälg 8.0J x 19"
för däck 235/40 R19

ŠKODA Original Tillbehör
Blankt svart / borstat  (3V0 071 499 JX2)

Supernova lättmetallfälg 8.0J x 19"
för däck 235/40 R19

ŠKODA Original Tillbehör
Antracit / borstad (3V0 071 499A HA7)

Sirius lättmetallfälg 8.0J x 19"
för däck 235/40 R19

ŠKODA Original Tillbehör
Antracit / borstad (3V0 071 499B HA7)

Cassiopeia lättmetallfälg 8.0J x 18"
för däck 235/45 R18

ŠKODA Original Tillbehör
Silver / borstad (3V0 071 498B 8Z8)

Cassiopeia lättmetallfälg 8.0J x 18"
för däck 235/45 R18

ŠKODA Original Tillbehör
Platinum / borstad (3V0 071 498A HZ9)

Cassiopeia lättmetallfälg 8.0J x 18"
för däck 235/45 R18

ŠKODA Original Tillbehör
Blankt svart / borstad (3V0 071 498 JX2)



Zenith lättmetallfälg 8.0J x 18"
för däck 235/45 R18

ŠKODA Original Tillbehör
Antracit (3V0 071 498C HA7)

Zenith lättmetallfälg 8.0J x 18"
för däck 235/45 R18

ŠKODA Original Tillbehör
Platinum (3V0 071 498D HZ9)

Helios lättmetallfälg 6.5J x 17"
för däck 215/55 R17  (för snökedjor)

ŠKODA Original Tillbehör
Silver (3V0 071 497 8Z8)

Helios lättmetallfälg 6.5J x 17"
för däck 215/55 R17 (för snökedjor)

ŠKODA Original Tillbehör
Svart (3V0 071 497B FL8)

Zeus lättmetallfälg 7.0J x 17"
för däck 215/55 R17

ŠKODA Original Tillbehör
Antracit (3V0 071 497A HA7)

Genom utvecklingen och de olika testfaserna 
tas hänsyn till varje situation som kan tänkas 

uppkomma på vägarna. För maximal kvalitet 
används avancerade datorberäkningar 

vilket design och dimensioneringar sedan 
baseras på. 

Hjulpåsar

Gör det möjligt att 
transportera och förvara 
däcken på ett skonsamt 
sätt. Försedda med ett 
kraftigt bärhandtag och 
integrerade fickor för 
förvaring av hjulbultar. 
Avsedda för däck och 
kompletta hjul på upp till 
18" med en däcksbredd på 
upp till 245 mm. 
(000 073 900 B)



STANDARDUTRUSTNING
AMBITION
17" lättmetallfälgar TRITON

3-ekrad multifunktionsratt radio & telefon

9 airbags

Adaptive Cruise Control, 2-Zon CLIMATRONIC automatisk luftkonditionering

Automatisk avbländbar innerbackspegel

Automatisk nedtonande och infällbara ytterbackspeglar

Bluetooth handsfree, röststyrning

Crew Protect Assist, trötthetsvarnare.

Dimljus med kurvfunktion och LED bakljus.

Driving mode selection, välj Sport, Normal, ECO eller Individuellt körläge

Elektromekanisk handbroms

Eluppvärmda spolarmunstycken

Front Assistant (ett radarbaserat säkerhetssystem som varnar föraren vid risk för kollision. Om 
en kollision är oundviklig bromsas bilen automatiskt för att minimera kollisionen. Systemet är 
aktivt i hela hastighetsregistret utom i mycket låga hastigheter.

Fällbara ryggstöd från bagaget

Hill Hold Control, däcktrycksvarning

Infotainment Bolero 8" touch screen i färg

Instegslister fram och bak

Laddningsbar/löstagbar lampa i bagaget

Maxi Dot informationsdisplay

Parkeringssensorer bak

SKODA Care Connect, 1 år Remote Access (app connected car), 14 år Proactive Service, E-Call

SmartGate utökad färddator i din smartphone med Skoda appar

SmartLink - speglar din smartphone som då erbjuder navigation, Spotify, ljudböcker, telefon 
handsfree, SMS med voice control etc, 

Tygmattor

STYLE utrustning utöver AMBITION
17" lättmetallfälgar STRATOS

3-Zon CLIMATRONIC automatisk luftkonditionering med REST funktion

Ambient LED interiörbelysning - välj bland 10 färger

Bi-Xenon strålkastare med AFS och LED daylight

Elektriskt justerbart förarsäte med minne

KESSY - nyckellöst öppna/lås/starta system

Parkeringssensorer fram och bak
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SPORTLINE utrustning utöver STYLE
3-ekrad supersportratt

DESIGN: Grill i högblank svart design, spoiler i svart högblank design (halvkombi), sido-
försterlister i högblank svart design, ytterbackspeglar i högblank svart design, takreling i 
högblank svart design (Combi), diffusor med dubbla synliga ändavgasrör, dimljus svart design, 
dörrlist i högblank svart design.

Driving Mode Select Personalisation

Instegslister i SportLine design

Kolfiberdekor

Komfort-sportstolar fram, el-förarstol

Läder/Alcantara svart med silver sömmar

Lättmetallhjul 19" Vega Antracit/silver

Sportchassi inkl. XDS

SportLine Logo på framskärmen. 

Sportpedaler i rostfri design

Sunset (extra tonade rutor från B-stolpen och bakåt)

Svart innertak

Växlingspaddlar för DSG

LAURIN & KLEMENT utrustning utöver STYLE
18" lättmetallfälgar PEGASUS antracit/silver

Canton Sound system - skräddarsytt för Superb med 12 högtalare inkl. Subwoofer

Dynamic Chassi Control - välj inställning på stötdämpare, styrning, växellåda, motor i komfort, 
eco, normal eller sportläge.

Elektriskt justerbart passagerarsäte

Elektrisk öppning/stängning av baklucka

L&K logo på framskärmarna

Light Assist (aut. aktivering hel/halvljus)

Läderklädsel

Parkeringsvärmare med fjärrkontroll och appstart, SKODA CONNECT

SUNSET - extra tonade rutor från B-stolpen och bakåt

Tygmattor med “lounge step” fotstöd i baksätet

För tillvalsutrustning och paketerbjudanden se kundprislista på skoda.se



Motor 1,4 TSI ACT/150 hk 2,0 TSI/272 hk 4x4 2,0 TDI/150 hk 2,0 TDI/190 hk AdBlue 2,0 TDI/190 hk 4x4 AdBlue

Turboladdad bensinmotor,  
direktinsprutningssystem av  

högtryckstyp 

Turboladdad bensinmotor,  
direktinsprutningssystem av  

högtryckstyp

Turboladdad dieselmotor, 
högtrycksdirektinsprutning 

av common rail-typ

Turboladdad dieselmotor, 
högtrycksdirektinsprutning 

av common rail-typ

Turboladdad dieselmotor, 
högtrycksdirektinsprutning 

av common rail-typ

Cylindrar/cylindervolym (cm³) 4/1395 4/1984 4/1968 4/1968 4/1968

Max. prestanda/varvtal (kW/varv per min) 110/5000–6000 206/5600–6500 110/3500–4000 140/3500–4000 140/3500–4000

Max. vridmoment/varvtal (Nm/varv per min) 250/1500–3500 350/1700–5600 340/1750–3000 400/1750–3250 400/1750–3250

Miljöklass EU 6 EU 6 EU 6 EU 6 EU 6

Bränsle Blyfri bensin, med lägst  
95 oktan (RON)

Blyfri bensin, med lägst  
95 oktan (RON)

Diesel Diesel Diesel

Prestanda

Topphastighet (km/h) 220 250 220 (217) 235 230

Acceleration 0-100 km/h (sek) 8,6 (8,8) 5,8 8,8 (9,0) 7,7 7,6

Bränsleförbrukning 99/100 (l/100 km)

– blandad körning (WLTP)* 6,5 (7,1) 8,5 5,3 (5,5) 5,5 6,3

– CO2-utsläpp (g/km) (WLTP)* 147 (161) 192 139 (144) 145 164

Fordonsskattegrundande

– CO2-utsläpp (g/km)  (NEDC - korr)* 125 (127) 160 113 (114) 119 135

Vändradie (m) 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7

Transmission

Typ Framhjulsdrift 4x4 Framhjulsdrift Framhjulsdrift 4x4

Koppling Hydraulisk torr 1-lamellskoppling 
(dubbel koaxial koppling,  

elektrohydraulisk)

Dubbel koaxial koppling,
elektrohydraulisk

Hydraulisk 1-lamellskoppling
(Dubbel koaxial koppling,  

elektrohydraulisk)

Dubbel koaxial koppling,  
elektrohydraulisk

Dubbel koaxial koppling,
elektrohydraulisk

Växellåda Manuell, 6-växlad  
(Automatisk DSG, 7-stegad)

Automatisk, 7-stegad DSG Manuell, 6-växlad
(Automatisk, 7-stegad DSG)

Automatisk, 7-stegad DSG Automatisk, 7-stegad DSG

Vikt

Tjänstevikt – i standardversion, med en förarvikt på 75 kg (kg**) 1472 (1487) 1667 1557 (1607) 1612 1692

Nyttolast – inkl. förare och extrautrustning (kg**) 516 (520) 563 508 (508) 524 593

Totalvikt (kg) 1988 (2007) 2230 2065 (2115) 2136 2285

Släpvikt, obromsad (max. kg) 690 (710) 750 740 (750) 750 750

Släpvikt, bromsad (max. kg) 1600 2200 2000 2000 2200

Teknisk data Superb Halvkombi

    *   Bränsledeklaration och utsläppsvärden är uppmätta i enlighet med gällande lagstiftning och gäller bil i grundversion. De anges vid blandad körning liter/100 km enligt 
WLTP. Alla nya bilar registrerade efter den 1 september 2018 måste vara typgodkända enligt den nya Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure (WLTP), en 
testmetod som baseras på en mer realistisk körcykel och syftar till att ge förbruknings- och utsläppsvärden som är mer verklighetsnära jämfört med den tidigare NEDC-
mätmetoden (New European Driving Cycle). Under en övergångsperiod kan både de tidigare s.k NEDC korr-värdena och de nya WLTP-värdena för ŠKODAs modeller komma 
att redovisas, det beroende på att den årliga fordonsskatten i Sverige enligt regeringsbeslut kommer baseras på CO2-utsläpp enligt NEDC korr t.om 31 december 2019.

 **  Tjänstevikt och maxlast avser bil i grundutförande, tillval ökar tjänstevikten och minskar maxlasten.

( ) Gäller automatväxellåda.

ACT – Active Cylinder management Technology

Alla motorer är försedda med start/stopp-system och ett energiåtervinningssystem.  
Samtliga motorer uppfyller kraven i utsläppsstandarden EU 6.



85

1,1232,841897
4,861

12.2° (ML3)14
°(ML2)

98
0

1,0
38

625 l
1,126

1,
0

10

1,
50

7

1,
52

0

1,584

1,
4

6
8

2,031

1,572
1,864

Kaross 5-sitsig, 5-dörrars Mått utvändigt

Luftmotståndskoefficient Cw 0,275-0,309 beroende på motorversion Längd (mm) 4861

Bredd (mm) 1864

Chassi  Höjd (mm) 1468

Framaxel MacPherson-upphängning med underliggande triangulära länkarmar och krängningshämmare Hjulbas (mm) 2841

Bakaxel Flerpunktsupphängd axel med längs- och tvärgående länkarmar, med krängningshämmare Spårvidd fram/bak (mm) 1584; 2.0 TSI: 1586

Bromssystem Hydrauliskt, diagonalt 2-kretssystem, vakuumservo med Dual Rate Markfrigång (mm) – beroende på motorversion 149/148       

– bromsar fram Skivbromsar med invändig ventilation och flytande 1-kolvsbromsok

– bromsar bak Skivbromsar Mått invändigt

Styrinrättning Direkt kuggstångsstyrning med elektromekaniskt servo Utrymme i sidled fram/bak (mm) 1,507/1520

Fälgar 7,0J x 17" Fri höjd inv., fram/bak (mm) 991/980

Däck 215/55 R17 Bagageutrymmesvolym (max. l)

– utan reservhjul, med bakre ryggstöd uppfällda/nedfällda 625/1760

Tankrymd (l) 66 – med reservdäck minskas volymen med 30 l



Teknisk data Superb Combi

Motor 1,4 TSI/150 hk ACT 2,0 TSI/272 hk 2,0 TDI/150 hk 2,0 TDI/190 hk AdBlue 2,0 TDI/190 hk 4x4 AdBlue

Turboladdad bensinmotor,  
direktinsprutningssystem av  

högtryckstyp

Turboladdad bensinmotor,  
direktinsprutningssystem av  

högtryckstyp

Turboladdad dieselmotor, 
högtrycksdirektinsprutning 

av common rail-typ

Turboladdad dieselmotor, 
högtrycksdirektinsprutning 

av common rail-typ

Turboladdad dieselmotor, 
högtrycksdirektinsprutning 

av common rail-typ

Cylindrar/cylindervolym (cm³) 4/1395 4/1984 4/1968 4/1968 4/1968

Max. prestanda/varvtal (kW/varv per min) 110/5000–6000 206/5600–6500 110/3500–4000 140/3500–4000 140/3500–4000

Max. vridmoment/varvtal (Nm/varv per min) 250/1500–3500 350/1700–5600 340/1750–3000 400/1750–3250 400/1750–3250

Miljöklass EU6 EU6 EU6 EU6 EU6

Bränsle Blyfri bensin, med lägst  
95 oktan (RON)

Blyfri bensin, med lägst  
95 oktan (RON) Diesel Diesel Diesel

Prestanda

Topphastighet (km/h) 218 250 218 (214) 233 228

Acceleration 0-100 km/h (sek) 8,7 (8,9) 5,8 8,9 (9,1) 7,8 7,7

Bränsleförbrukning 99/100 (l/100 km)

– blandad körning (WLTP)* 6,5 (7,1) 8,7 5,5 (5,7) 5,7 6,4

– CO2-utsläpp (g/km) (WLTP)* 147 (161) 196 143 (149) 150 169

Fordonsskattegrundande

– CO2-utsläpp (g/km)  (NEDC - korr)* 125 (127) 162 115 (117) 121 136

Vändradie (m) 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7

Transmission

Typ Framhjulsdrift 4x4 Framhjulsdrift Framhjulsdrift 4x4

Koppling Hydraulisk 1-lamellskoppling 
(dubbel koaxial koppling,  

elektrohydraulisk)

Dubbel koaxial koppling,
elektrohydraulisk

Hydraulisk 1-lamellskoppling 
(dubbel koaxial koppling,  

elektrohydraulisk)

Dubbel koaxial koppling,  
elektrohydraulisk

Dubbel koaxial koppling,
elektrohydraulisk

Växellåda Manuell, 6-växlad
(Automatisk DSG, 7-stegad)

Automatisk DSG, 7-stegad Manuell, 6-växlad
(Automatisk DSG, 7-stegad)

Automatisk DSG, 7-stegad Automatisk DSG, 7-stegad

Vikt

Tjänstevikt – i standardversion, med en förarvikt på 75 kg (kg**) 1507 (1522) 1703 1592 (1642) 1647 1727

Nyttolast – inkl. förare och extrautrustning (kg**) 524 (540) 587 518 (542) 543 593

Totalvikt (kg) 2031 (2062) 2290 2110 (2184) 2190 2320

Släpvikt, obromsad (max. kg) 700 (720) 750 750 750 750

Släpvikt, bromsad (max. kg) 1600 2200 2000 2000 2200

    *   Bränsledeklaration och utsläppsvärden är uppmätta i enlighet med gällande lagstiftning och gäller bil i grundversion. De anges vid blandad körning liter/100 km enligt 
WLTP. Alla nya bilar registrerade efter den 1 september 2018 måste vara typgodkända enligt den nya Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure (WLTP), en 
testmetod som baseras på en mer realistisk körcykel och syftar till att ge förbruknings- och utsläppsvärden som är mer verklighetsnära jämfört med den tidigare NEDC-
mätmetoden (New European Driving Cycle). Under en övergångsperiod kan både de tidigare s.k NEDC korr-värdena och de nya WLTP-värdena för ŠKODAs modeller komma 
att redovisas, det beroende på att den årliga fordonsskatten i Sverige enligt regeringsbeslut kommer baseras på CO2-utsläpp enligt NEDC korr t.om 31 december 2019.

 **  Tjänstevikt och maxlast avser bil i grundutförande, tillval ökar tjänstevikten och minskar maxlasten.

( ) Gäller automatväxellåda.

ACT – Active Cylinder management Technology

Alla motorer är försedda med start/stopp-system och ett energiåtervinningssystem.  
Samtliga motorer uppfyller kraven i utsläppsstandarden EU 6.
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Kaross 5-sitsig, 5-dörrars Mått utvändigt

Luftmotståndskoefficient Cw 0.275–0.317 beroende på motorversion Längd (mm) 4856

Bredd (mm) 1864

Chassi  Höjd (mm) 1477

Framaxel MacPherson-upphängning med underliggande triangulära länkarmar och krängningshämmare Hjulbas (mm) 2841

Bakaxel Flerpunktsupphängd axel med längs- och tvärgående länkarmar, med krängningshämmare Spårvidd fram/bak (mm) 1584/1572; 2.0 TSI: 1586/1574

Bromssystem Hydrauliskt, diagonalt 2-kretssystem, vakuumservo med Dual Rate Markfrigång (mm) – beroende på motorversion 149/148       

– bromsar fram Skivbromsar med invändig ventilation och flytande 1-kolvsbromsok

– bromsar bak Skivbromsar Mått invändigt

Styrinrättning Direkt kuggstångsstyrning med elektromekaniskt servo Utrymme i sidled fram/bak (mm) 1507/1520

Fälgar 7.0J x 17" Fri höjd inv., fram/bak (mm) 995/1001

Däck 215/55 R17 Bagageutrymmesvolym (max. l)

– utan reservhjul, med bakre ryggstöd uppfällda/nedfällda 660/1950

Tankrymd (l) 66 – med reservdäck minskas volymen med 41 l

1,1182,841897
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Informationen i den här broschyren gällande utföranden, teknisk data och utrustningar gäller för tiden vid tryckningen. Bilarna som 
visas i broschyren kan vara extrautrustade utöver svensk standard. Vi förbehåller oss rätten till eventuella ändringar och avvikelser. 
För korrekt information om modeller, utrustning, priser, finansiering etc. kontakta din lokala SKODA-handlare. Broschyren är tryckt på 
klorfritt papper återvinningsbart till 100%.
Utgåva: 01/2019

Mer information gällande SKODAs modellprogram, priser, teknisk information, återförsäljarnät och verkstäder finner du även på 
följande Internet adress: www.skoda.se

ŠKODA FINANCIAL SERVICES

Nyckeln till mobilitet.

Finansieringen av din nya SKODA är en viktig del av bilköpet, och våra  

finansieringsalternativ är en del av erbjudandet från SKODA. Vi finns 

hos SKODA-återförsäljaren som är vårt ombud och samarbetspartner. 

Detta innebär en enkel hantering där du får tips om den finansierings-

form som passar dig bäst, med god kännedom om bilens förväntade 

framtida värde. 

Några exempel på våra finansieringsformer för privatperson och företag:

ŠKODA Billån

Vårt vanligaste lån med flera individuella valmöjligheter avseende tid, 

kontantinsats (lägst 20% för privatperson) och om ditt billån ska vara 

med eller utan restskuld. Finansieringen följer bilens värdeminskning.  

Det ger dig lägre månadsbetalning och du kan byta till ny bil oftare.

ŠKODA Privatleasing

Du vill betala för nyttjandet, att äga din SKODA är inte lika viktigt. Du  

be stäm mer tid, avtalar körsträcka och betalar en leasingavgift per månad.  

Efter avtalstiden lämnar du bara tillbaka bilen, du slipper sälja den. Så 

enkelt som det kan bli.

ŠKODA Leasing

Leasing är generellt det enklaste och mest ekonomiska sättet att finan-

siera företagets bilar. Momsen på leasing avgiften för personbilar oftast 

är till hälften avdragsgill. Kombinera med fördel vår finansiering med för-

säkring och serviceavtal. Allt på en faktura.

ŠKODA Försäkring

Väljer du vår finansiering kan du även teckna  SKODA Försäkring till 

förmån liga villkor. De flesta kunder oavsett ålder eller bostadsort kom-

mer att uppfatta försäkringspremien som fördelaktig.

ŠKODA Serviceavtal

Om du även kombinerar med ett serviceavtal får du en fast månadskost-

nad under hela avtalstiden och kontroll på kostnaderna för service.  

SKODA Originalservice ökar livslängden och andrahandsvärdet på din bil.

ŠKODA Personalbil

Fler och fler företag upptäcker denna löneväxlingsmodell, som ger den  

anställda en löneförmån. Erbjudandet personalbil är kostnadsneutralt 

för företaget och attraktivt för personalen. 

ŠKODA Business All Inclusive

Enkel administration av bilparken för företag med 1–10 bilar. Företaget 

får kontroll och kan följa företagets bilkostnader: finansiering, service 

och underhåll, drivmedel med redovisad företagsrabatt – allt på en fak-

tura.

ŠKODA Fleet Support

En enkel hantering, finansiering och administration för företag med fler 

än 10 bilar Alla företagets bilkostnader samlade på en faktura redovisa-

de enligt er kontoplan på ett lättöverskådligt sätt.

SKODA Kortet

SKODA kortet Visa är ett kostnadsfritt bilkort, speciellt framtaget för dig  

och din SKODA. Delbetala 12 månader helt utan ränta och avgifter, alltid 

minst 1% drivmedelsrabatt, reseförsäkring samt ingen årsavgift. Läs mer 

på www.skoda.se

GARANTIER

3 års nybilsgaranti dock högst 10 000 mil (ingen begränsning av körsträck-

an under första 2 åren). Nybilsgarantin skyddar dig mot eventuella fabrika-

tionsfel.

3 års vagnskadegaranti.

3 års lackgaranti. Samtliga lacker är vattenbaserad och fria  

från tungmetaller. 

12 års garanti mot genomrostning. 

2 års garanti på SKODA Original Reservdelar och SKODA Original Tillbehör. 

ŠKODA MobilitetsGaranti

Som ger dig fri bärgning, fri lånebil i upp till tre dagar eller fri övernattning 

om något akut problem trots allt skulle hända med din SKODA var du än 

befinner dig i Europa. Förlängs vid varje SKODA Originalservice (med even-

tuella tillägg sarbeten) hos den auktoriserade SKODA-verkstaden.

SERVICE

SKODA Superb har flexibla serviceintervaller; den känner av körsätt, antal 

kallstarter m m. och vet när den behöver service. Bilen varnar alltid i god 

tid innan det är dags för service. 

I Sverige finns ca. 130 auktoriserade SKODA verkstäder, hos dem kan du 

bland annat lämna in bilen för service och köpa SKODA Original Reservdelar 

och SKODA Original Tillbehör. Alla SKODA-tekniker ingår i ett utbildnings-

program som ser till att vi alltid har de senaste kunskaperna om reparations-

teknik och handhavande för våra bilar. Dessutom har de tillgång till diagnos-

instrument och specialverktyg som gör att reparationer blir rätt utförda i 

enlighet med tillverkarens anvisningar. Gå in på www.skoda.se för att hitta 

din närmaste verkstad. 

ORIGINALDELAR

SKODA Originaldelar och Original Tillbehör innehåller samma innovationer 

och förändringar som uppstår under produktion av varje modell och 

genomgår precis samma rigorösa tester för kvalitet och hållbarhet som 

de delar som används på produktionslinan. Alla SKODA Originaldelar och 

Original Tillbehör säljs med 2 års garanti och som kund kan man inte bara 

handla inte bara kan handla delen de behöver utan även  

få montering och expertråd av personalen. Varu märkena  

”ŠKODA Original Reservdelar®” och ”ŠKODA Original Tillbehör®” används 

för att identifiera produkter som är godkända, levere ra  de och rekommen-

derade av SKODA Auto.

Skanna QR-koden för att komma till  
SKODA Service.

facebook.com/skodasverige

Skanna QR-koden för att komma till  
SKODA Superb översiktssida.


